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O Município de Dom Pedrito-RS, situado na fronteira com o Uruguai, distante
aproximadamente 600 quilômetros de Montevideo-UY, é um município essencialmente
agrícola e possui sua renda basicamente do agronegócio. Cabe destaque no setor agrícola, a
agricultura familiar que vem passando por diversas experiências e transformações em Dom
Pedrito-RS. Atualmente, três ações de políticas publicas atuam junto a Agricultura
Familiar como forma de fortalecimento e desenvolvimento no município. Este trabalho
teve o objetivo de enfatizar as ações de políticas publicas com ocorrência no município de
Dom Pedrito, efetuado através de uma pesquisa descritiva para elucidar como acontece
cada tipo de ação governamental e sua importância para o município. Os resultados obtidos
demonstram a importância da Agricultura Familiar e das seguintes ações: I) Feira Livre de
Dom Pedrito: criada em 2015 pela Prefeitura Municipal, onde aproximadamente 30
agricultores devidamente cadastrados tem oportunidade de comercializar suas produções,
distribuídas em: horticultura (legumes e hortaliças), bebidas (sucos e vinhos artesanais),
Laticínios (queijos e doces), pães (pães e diversos), artesanatos, além de outros produtos
vinculados a Agricultura Familiar. A Feira Livre de Dom Pedrito tem grande importância
para os Agricultores Familiares, pois além de oferecer formas de comercialização,
proporciona renda e inclusão social à classe, oportunizando melhoria da qualidade de vida
aos participantes. II) O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): gerenciado
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, proporciona alimentação escolar e
educação alimentar para estudantes da rede pública de ensino das escolas. O governo
repassa valor às entidades responsáveis, sendo que 30% do valor deve ser destinado para
aquisição da produção da agricultura familiar, estimulando e desenvolvendo a geração de
renda e sustentabilidade dos agricultores e comunidades envolvidos. Em Dom Pedrito o
PNAE, embora com um baixo número de agricultores participantes, contribui com a
alimentação escolar, fornecendo alimentos mais saudáveis e com maior diversidade de
nutrientes, além de gerar renda e oportunidade ao agricultor familiar local, desenvolvendo
a atividade; III) O Programa Nacional de Aquisição de Alimentos (PAA): ação do governo
federal para criar uma forma de negociação direta da produção oriunda da agricultura
familiar, destinado a formação de estoques e distribuição para a população em
vulnerabilidade social. Em Dom Pedrito esse mecanismo é utilizado por alguns órgãos do
governo para adquirir a produção de alimentos da agricultura familiar, contribuindo com o
desenvolvimento da categoria. Verificou-se neste trabalho a importância das ações de
políticas públicas relacionadas com a Agricultura Familiar, como fomento e
desenvolvimento para a classe. A grande contribuição destas três ações (Feira Livre, PNAE
e PAA) para a sociedade é principalmente a produção de uma alimentação mais saudável e
diversificada aos destinatários, é de geração de renda e desenvolvimento dos agricultores e
comunidades envolvidas, é de sustentabilidade para as famílias participantes dos

programas. Alimentos, renda, inclusão e sustentabilidade, reflexo de políticas publicas
aplicadas no município de Dom Pedrito-RS.
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